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stępnej techniki, o ile nie nastąpi naruszenie ustaleń 
planu.  

3. Realizacja i finansowanie w zakresie infra-
struktury technicznej nie wyszczególnionych w § 1 
ust. 2 pkt 1 i 2 jest przedmiotem umowy zaintere-
sowanych stron.  

§ 3. Finansowanie inwestycji w zakresie in-
frastruktury technicznej, które należą do zadań wła-
snych gmin, ujętych w niniejszym planie podlega 
przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finan-
sach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn. 
zm.), przy czym:  
1) wydatki majątkowe gminy określa Rada Miasta 

pn.: „Wieloletni Program Inwestycyjny”;  
2) wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu 

gminy ustala się w uchwale budżetowej;  
3) inwestycje, których okres realizacji przekracza 

jeden rok budżetowy ujmowane są w wykazie 
stanowiącym załącznik do uchwały budżetowej, 
zwanym „Wieloletnie programy inwestycyjne”.  

§ 4. 1. Zadania w zakresie budowy dróg w 

terenach funkcjonalnych wskazanych w § 1 ust. 2 
pkt 1 i 2 finansowane będą przez budżet miasta lub 
na podstawie porozumień z innymi podmiotami.  

2. Zadania w zakresie budowy sieci wodo-
ciągowej i kanalizacji w terenach funkcjonalnych 
wskazanych w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 finansowane będą 
na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbio-
rowym odprowadzeniu ścieków (t.j.: Dz.U. z 2006 r. 
Nr 123, poz. 858) ze środków własnych przedsię-
biorstwa wodno-kanalizacyjnego, w oparciu o u-
chwalane przez Radę Gminy wieloletnie plany roz-
woju i modernizacji urządzeń wodociągowych o 
kanalizacyjnych (art. 21 ustawy) lub przez budżet 
gminy.  

3. Inwestycje w zakresie przesyłania i dys-
trybucji paliw gazowych, energii elektrycznej lub 
ciepła określone w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 realizowane 
będą w sposób określony w art. 7 ustawy z dnia 10 
kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j.: Dz.U. z 
2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.). 
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UCHWAŁA NR XLI/449/09 RADY MIASTA KUTNO 

  
 z dnia 3 listopada 2009 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego 

w Kutnie pomiędzy ulicą Jesienną, rzeką Ochnią i granicą miasta Kutno 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 
80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 
1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i 
Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 
1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) 
oraz art. 14 ust. 8 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 
6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 
954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i 
Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. 
Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 
1413) oraz uchwały Nr XXXI/361/05 Rady Miasta 
Kutno z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu po-
łożonego w Kutnie pomiędzy ulicą Jesienną, rzeką 
Ochnią i granicą miasta Kutno, Rada Miasta Kutno 
uchwala co następuje: 

 

Rozdział 1 
Zakres obowiązywania planu  

 
§ 1. 1. Uchwala się plan zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu położonego w Kutnie po-
między ulicą Jesienną, rzeką Ochnią i granicą miasta 
Kutno, zwany dalej „planem”.  

2. Granice obszaru objętego ustaleniami 
planu oznaczone są na rysunku planu, sporządzo-
nym w skali 1:1000, stanowiącym załącznik do ni-
niejszej uchwały i przebiegają następująco: na po-
łudniu – po północnej linii brzegowej rzeki Ochni; 
na wschodzie – po wschodniej granicy działek o nr 
ew. 735, części działki 849/1, 883/1, 884/1, 885/1, 
886, 887, 888, 889, 890; na północy – po istniejącej 
linii rozgraniczającej ul. Jesiennej; na zachodzie – 
po wschodniej granicy terenów kolejowych.  

3. Załącznikami do uchwały są:  
1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący inte-

gralną część uchwały – załącznik Nr 1;  
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu planu – załącznik Nr 2;  
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w 

planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które należą do zadań własnych gminy 
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oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepi-
sami o finansach publicznych – załącznik Nr 3.  

§ 2. 1. Plan zawiera ustalenia dotyczące:  
1) granic obowiązywania ustaleń planu;  
2) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczają-

cych tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 
zasadach zagospodarowania;  

3) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego;  

4) parametrów i wskaźników kształtowania zabu-
dowy i zagospodarowania terenu w tym linii 
zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników 
intensywności zabudowy;  

5) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego;  

6) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego;  
7) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy sys-

temów infrastruktury technicznej i obsługi ko-
munikacyjnej;  

8) zasad i warunków podziału nieruchomości obję-
tych planem miejscowym;  

9) szczególnych warunków zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu w tym 
zakazu zabudowy;  

10) sposobów i terminów tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i użytkowania terenów;  

11) stawek procentowych, na podstawie których 
ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nie-
ruchomości wynikających z uchwalenia planu;  

12) granic i sposobów zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie przepisów szczególnych ta-
kich jak: narażonych na niebezpieczeństwo po-
wodzi.  

2. Plan ze względu na niewystępowanie nie 
określa:  
1) granic i sposobów zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie przepisów odrębnych w tym: 
terenów górniczych, narażonych na niebezpie-
czeństwo powodzi, zagrożonych osuwaniem się 
mas ziemnych;  

2) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych;  
3) szczegółowych zasad i warunków scalania nieru-

chomości;  
4) granic obszarów wymagających scaleń;  
5) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudo-

wy i infrastruktury technicznej;  
6) zasad ochrony zabytków i dóbr kultury współ-

czesnej;  
7) granic terenów służących organizacji imprez ma-

sowych;  
8) wymagań wynikających z potrzeb kształtowa-

nia przestrzeni publicznych;  
9) granic obszarów wymagających przekształceń i 

rekultywacji;  
10) granic pomników zagłady oraz ich stref ochron-

nych.  
§ 3. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniej-

szej uchwały jest mowa o:  
1) planie – należy przez to rozumieć plan zatwier-

dzony niniejszą uchwałą, stanowiącą akt prawa 
miejscowego;  

2) przepisach szczególnych – należy przez to rozu-
mieć, przepisy ustaw wraz z aktami wykonaw-
czymi oraz ograniczenia w dysponowaniu tere-
nem, wynikające z prawomocnych decyzji admi-
nistracyjnych;  

3) obszarze – należy przez to rozumieć obszar obję-
ty planem w granicach przedstawionych na ry-
sunku planu i opisanych w § 1 ust. 2. niniejszej 
uchwały;  

4) terenie – należy przez to rozumieć część obszaru 
planu z określoną funkcją, oznaczoną na rysunku 
planu specjalnym symbolem – cyframi i literami;  

5) liniach rozgraniczających – należy przez to ro-
zumieć linie rozgraniczające tereny o różnym 
przeznaczeniu lub różnym sposobie zagospo-
darowania;  

6) działce budowlanej – należy przez to rozumieć 
działkę gruntu, której wielkość cechy geome-
tryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wypo-
sażenie w urządzenia infrastruktury technicznej 
spełniają wymogi realizacji obiektów budowla-
nych wynikające z odrębnych przepisów i aktów 
prawa miejscowego;  

7) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które powinno 
przeważać na terenie ograniczonym liniami roz-
graniczającymi;  

8) liniach zabudowy – należy przez to rozumieć ma-
ksymalną nieprzekraczalną granicę usytuowania 
budynków w ich powierzchni zabudowy, wyzna-
czoną zgodnie z normą PN-ISO 9836 (określanie i 
obliczanie wskaźników powierzchniowych i ku-
baturowych);  

9) powierzchni terenu biologicznie czynnej – nale-
ży przez to rozumieć część działki budowlanej, 
na gruncie rodzimym, pokrytej roślinnością oraz 
wodę powierzchniową na działce budowlanej, a 
także 50% sumy powierzchni tarasów i stropo-
dachów, urządzonych jako stałe trawniki lub 
kwietniki na podłożu zapewniającym ich natu-
ralną wegetację, o powierzchni nie mniejszej 
niż 10 m2;  

10) usługach nieuciążliwych – należy przez to rozu-
mieć usługi: handlu detalicznego, nieuciążliwe-
go rzemiosła usługowego (poza warsztatami 
obsługi samochodów, warsztatami stolarskimi, 
itp., i stacjami paliw), administracji i ubezpie-
czeństwa publicznego, łączności, informacji, na-
uki i oświaty, zdrowia i opieki społecznej, kultu 
religijnego, kultury i rozrywki, wypoczynku, re-
kreacji i sportu, biur komercyjnych, banków i 
innych o analogicznym do powyższych charak-
terze i stopniu uciążliwości, których normalne 
funkcjonowanie:  
a) nie powoduje przekroczenia żadnego z para-
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metrów dopuszczalnego poziomu szkodli-
wych lub uciążliwych oddziaływań na śro-
dowisko poza zajmowanym obiektem,  

b) nie jest źródłem uciążliwych lub szkodliwych 
odpadów, nie powoduje nieodwracalnych 
zmian środowiska przyrodniczego w obrębie 
zajmowanej działki,  

c) ani w żaden inny oczywisty sposób nie po-
garsza warunków użytkowania terenów są-
siadujących np. przez emisję nieprzyjemnych 
zapachów, dymów, składowanie nieestetycz-
nych odpadów na otwartej przestrzeni;  

11) maksymalnej wysokości zabudowy – należy 
przez to rozumieć wysokość mierzoną od war-
stwicy terenu w najniższym punkcie obrysu bu-
dynku do kalenicy lub najwyższego punktu na 
pokryciu kubatury;  

12) wskaźniku zabudowy – należy przez to rozumieć 
stosunek procentowy powierzchni zabudowy 
wszystkich budynków znajdujących się na danej 
działce do powierzchni działki;  

13) ulicy, pasie ulicznym – należy przez to rozumieć 
pas terenu prawnie wydzielony liniami rozgrani-
czającymi, przebiegający przez tereny istniejące-
go i projektowanego zainwestowania miejskie-
go, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów 
i do ruchu pieszych wraz ze znajdującymi się w 
jego ciągu obiektami inżynierskimi, jezdnią, pla-
cami, zatokami postojowymi oraz chodnikami, 
drzewami, krzewami i urządzeniami techniczny-
mi, związanymi z prowadzeniem i zabezpiecze-
niem ruchu, a ponadto przeznaczonych do pro-
wadzenia ciągów nadziemnych i podziemnych 
uzbrojenia terenu i obsługi komunikacyjnej oto-
czenia w zakresie zależnym od klasy, kategorii i 
funkcji ulicy.  

 
Rozdział 2 

Ustalenia ogólne dla całego obszaru  
objętego planem  

 
§ 4. 1. Plan ustala podział obszaru na tere-

ny o następującym przeznaczeniu:  
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

oznaczone symbolem MN;  
2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z 

usługami, oznaczone symbolem MNU;  
3) tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbo-

lem U;  
4) tereny rolno-ekologiczne, oznaczone symbolem 

R;  
5) tereny lasów, oznaczone symbolem ZL;  
6) tereny wód powierzchniowych, oznaczone sym-

bolem WS;  
7) tereny dróg publicznych KD w klasach: ulic do-

jazdowych - KDD – dróg gminnych, ciągów pie-
szo-jezdnych - KDPj – dróg gminnych, ciągów 
pieszych - KPp – dróg gminnych;  

8) tereny infrastruktury technicznej: urządzenia elek-

troenergetyczne, oznaczone symbolem E;  
9) tereny infrastruktury technicznej: urządzenia słu-

żące uzdatnianiu wody, oznaczone symbolem W.  
§ 5. 1. W zakresie zasad ochrony i kształto-

wania ładu przestrzennego obowiązuje:  
1) dopuszczenie wprowadzenia nowych elementów 

zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej w na-
wiązaniu do gabarytów i wystroju elewacji 
obiektów w ich otoczeniu na terenach od 1MN 
do 4MN;  

2) dopuszczenie zmian kolorystyki, konstrukcji i po-
krycia dachów oraz elewacji na terenach od 1MN 
do 4MN;  

3) nakaz utrzymania ustalonej planem intensyw-
ności zabudowy oraz udziału powierzchni bio-
logicznie czynnej;  

4) realizacja ogrodzeń od strony ulic w liniach roz-
graniczających ulic;  

5) wysokość ogrodzeń nieprzekraczającą 1,8 m, wy-
sokości podmurówki 0,5 m od poziomu terenu;  

6) od strony ulic publicznych stosowanie ogrodzeń 
ażurowych, ograniczenie murów do podmurówki 
i słupów; zakaz stosowania pełnych ogrodzeń z 
prefabrykowanych elementów betonowych; na-
kaz zachowania przynajmniej 50% długości pło-
tu w formie ażurowej;  

7) nakaz kształtowania układu zabudowy przy uw-
zględnianiu wskazanego na rysunku planu prze-
biegu ustalonych obowiązujących i maksymal-
nych nieprzekraczalnych linii zabudowy;  

8) zakaz zabudowy tymczasowej wzdłuż ul. Jesien-
nej (KDZ);  

9) kształtowanie powierzchni działek w sposób za-
bezpieczający przed spływem wód opadowych 
na sąsiednie tereny;  

10) zakaz sytuowania urządzeń reklamowych na te-
renach R i ZL;  

11) zakaz sytuowania wolnostojących urządzeń re-
klamowych na terenach MN.  

2. Ponadto obowiązują ustalenia z zakresu 
zasad zagospodarowania i kształtowania zabudowy 
określone w Rozdziale III.  

§ 6. 1. Ustalenia zasad w zakresie ochrony i 
kształtowania środowiska przyrodniczego:  
1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zna-

cząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (t.j.: Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z 
późn. zm.), za wyjątkiem realizacji przedsięwzięć 
celu publicznego;  

2) ochronę i kształtowanie środowiska na terenach 
objętych planowaną prawną formą ochrony 
przyrody jako Obszar Chronionego Krajobrazu 
rzeki Ochni – Głogowianki, na podstawie przepi-
sów odrębnych – zgodnie z wytycznymi w nich 
zawartymi obowiązuje m.in.:  
a) prowadzenie czynnej ochrony ekosystemów 

leśnych i łąkowych,  
b) ochrona istniejącej zieleni: zadrzewień, za-
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krzewień, kształtowanie zróżnicowanego kraj-
obrazu poprzez ochronę istniejących oraz for-
mowanie nowych zadrzewień śródpolnych i 
przydrożnych,  

c) zachowanie podmokłości,  
d) utrzymanie trwałych użytków zielonych, prze-

ciwdziałanie zarastaniu łąk,  
e) zakaz stosowania ogrodzeń betonowych, 

kształtowanie ogrodzeń w sposób umożliwia-
jący migrację drobnych zwierząt – zakaz bu-
dowy ciągłych cokołów, preferowane ogro-
dzenia ażurowe;  

3) zaopatrzenie w ciepło do celów grzewczych z wy-
korzystaniem proekologicznych nośników ener-
gii: gaz, energia elektryczna, olej opałowy o ni-
skiej zawartości siarki lub odnawialne źródła 
energii;  

4) zachowanie dopuszczalnego poziomu hałasu w 
środowisku stosownie do klasyfikacji akustycznej 
terenów, ustalonej w odniesieniu do przeznacze-
nia terenu;  

5) realizację zieleni wzdłuż głównych ciągów ko-
munikacyjnych i granic działek;  

6) prowadzenie gospodarki ściekowej i odpadami 
stałymi, stosownie do obowiązujących regula-
cji gminnych;  

7) ochronę i utrzymanie istniejących skupisk zieleni, 
zadrzewień, oczek wodnych oraz ukształtowania 
powierzchni terenu;  

8) nakaz zachowania przynajmniej 50% terenu każ-
dej nieruchomości jako – powierzchni biologicz-
nie czynnej na terenach U, MNU i MN;  

9) kształtowanie zieleni urządzonej wzdłuż ciągów 
komunikacyjnych: drzew i krzewów zgodnie z 
uwarunkowaniami siedliskowymi i geograficz-
nymi oraz stosowanie gatunków odpornych na 
zanieczyszczenia;  

10) zachowanie cieków i rowów melioracyjnych;  
11) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych i oczysz-

czonych ścieków sanitarnych do gruntu oraz 
wód powierzchniowych.  

§ 7. 1. Zasady ochrony dziedzictwa kulturo-
wego.  
1) W stosunku do objętych ochroną konserwatorską 

stanowisk archeologicznych na obszarze ozna-
czonym na rysunku planu symbolem „arch” obo-
wiązuje:  
a) prace ziemne na obszarze stanowiska archeo-

logicznego związane z realizacją inwestycji mo-
żna prowadzić po uprzednim wykonaniu rato-
wniczych badań wykopaliskowych,  

b) prace ziemne związane z realizacją inwestycji 
w obszarze ochrony stanowisk archeologicz-
nych wymagają nadzoru archeologicznego w 
trakcie ich realizacji.  

§ 8. 1. Zasady modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemów infrastruktury technicznej:  
1) Koordynacja w czasie realizacji zabudowy i za-

gospodarowania terenu z wyprzedzającą lub ró-

wnoczesną realizacją sieci i urządzeń infrastruk-
tury technicznej;  

2) Budowa sieci i urządzeń infrastruktury technicz-
nej w liniach rozgraniczających tereny ulic, wa-
runek ten nie dotyczy przyłączy, dopuszcza się 
realizację lokalnych sieci infrastruktury poza li-
niami rozgraniczającymi ulic, przy zachowaniu 
przepisów szczególnych;  

3) W stosunku do istniejących urządzeń nadziem-
nych i podziemnych uzbrojenia terenów ustala 
się możliwość ich rozbudowy lub przebudowy w 
przypadku kolizji z planowanym zagospodaro-
waniem;  

4) Zaopatrzenie w wodę dla potrzeb bytowo-gos-
podarczych i przeciwpożarowych w systemie 
wodociągu miejskiego, poprzez budowę sieci 
rozbiorczej w układzie pierścieniowym i przyłą-
czy od istniejących przewodów ø 150 mm usytu-
owanych wzdłuż ulic Jesiennej ø 150 mm i Zimo-
wej z wykorzystaniem sieci magistralnej ø 300 
mm od ujęcia wody;  

5) Rozwiązanie gospodarki ściekowej w oparciu o:  
a) zbiorczą sieć kanalizacji sanitarnej w układzie 

grawitacyjnym na terenach zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej i usługowej,  

b) odprowadzenie ścieków kanałami DN200, 
DN300 do pompowni ścieków przy ul. Zimo-
wej,  

c) dopuszcza się do czasu rozbudowy zbiorczej 
sieci kanalizacyjnej utylizację ścieków w opar-
ciu o szczelne zbiorniki na ścieki i okresowe 
wywożenie na oczyszczalnię ścieków;  

6) Odprowadzenie wód opadowych z powierzchni 
utwardzonych, z pasów ulicznych powierzch-
niowo do gruntu poprzez istniejące i profilowane 
rowy lub w układzie miejskiej kanalizacji desz-
czowej, realizowanej w układzie zlewniowym 
osiedla Dybów;  

7) Zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elek-
troenergetycznej średniego i niskiego napięcia, 
istniejącej i projektowanej, kablowej lub napo-
wietrznej na warunkach technicznych ustalonych 
przez zarządcę sieci z zachowaniem następują-
cych warunków:  
a) przebudowa istniejącej sieci elektroenerge-

tycznej, związana z możliwością wystąpienia 
kolizji planowanej zabudowy i komunikacji z 
tą siecią może być zrealizowana jedynie przez 
jej właściciela na wniosek i koszt podmiotu, 
który o tę zmianę występuje,  

b) zasilanie istniejących i projektowanych odbio-
rców będzie realizowane z istniejących lub 
projektowanych stacji transformatorowych,  

c) stacje transformatorowe winny być zlokali-
zowane przy ulicach, na wydzielonych dział-
kach, z możliwością notarialnego dzierżawie-
nia terenu pod stacje, z dogodnym do nich 
dojazdem z projektowanych i istniejących 
dróg,  
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d) zasilanie obszarów objętych opracowaniem 
realizowane będzie z projektowanych i istnie-
jących linii średniego napięcia, kablowych 
lub napowietrznych z przewodami izolowa-
nymi z lokalizowanych w pasach drogowych; 
przyłącza do budynków napowietrzne z prze-
wodami izolowanymi lub kablowe w zależno-
ści od wniosków Klientów i możliwości tech-
nicznych ich realizacji,  

e) dla linii napowietrznych wyznacza się szero-
kość stref ochronnych od skrajnego przewo-
du roboczego: po min. 5 m w każdą stronę od 
linii 15 kV i po min. 1 m w każdą stronę od li-
nii 0,4 kV; w ww. strefie obowiązuje: zakaz re-
alizacji zabudowy mieszkaniowej i innej za-
budowy o charakterze chronionym, dopusz-
cza się lokalizację innych obiektów budowla-
nych po uzyskaniu opinii zarządcy sieci,  

f) oświetlenie uliczne z odrębnych linii prowa-
dzonych w liniach rozgraniczających dróg,  

g) ewentualna zmiana konfiguracji linii, usunię-
cie kolizji, wykonanie połączeń manewro-
wych, zmiana lokalizacji bądź wykonanie do-
datkowych stacji transformatorowych nie bę-
dzie wymagało zmiany niniejszego planu przy 
zachowaniu odpowiednich odległości wol-
nych od zabudowy, odpowiedniej powierzch-
ni działki i zapewnienia bezpośredniego do 
niej dostępu z drogi;  

8) Zabezpieczenie w łącza telefoniczne z sieci ad-
ministrowanej przez różnych operatorów;  

9) Rozwiązanie gospodarki odpadami komunalny-
mi w oparciu o selektywną zbiórkę odpadów do 
pojemników zlokalizowanych na terenie posesji 
oraz na terenach ogólnodostępnych i wywóz na 
miejskie składowisko odpadów; 

10) Zaopatrzenie w ciepło w systemie indywidual-
nych i lokalnych źródeł ciepła z wykorzystaniem 
proekologicznych technologii i nośników energii;  

11) Zaopatrzenie w gaz przewodowy w systemie ga-
zociągów średniego ciśnienia.  

§ 9. 1. Zasady modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemów komunikacyjnych:  
1) KDD – tereny komunikacji kołowej, ulice dojaz-

dowe:  
– rozstaw linii rozgraniczających: od 20 m 

(1KDD), 12 m (2KDD, 3KDD, 6KDD), do 10 m 
pozostałe,  

– ulice jednojezdniowe, dwupasowe, szerokość 
jezdni min. 6,0 m,  

– bezpośrednia obsługa terenów przyległych;  
2) KDPj – ciągi pieszo-jezdne:  

– szerokość w liniach rozgraniczających – 
min. 5 m,  

– bezpośrednia obsługa terenów przyległych;  
3) KDPp – ciągi piesze:  

– szerokości w liniach rozgraniczających, wg 

oznaczenia na rysunku planu,  
– bezpośrednia obsługa terenów przyległych;  

4) KD – teren na poszerzenie ul. Jesiennej o szero-
kości od 2 m do 5 m wraz z terenem skrzyżowań.  

2. Ustala się następujące zasady zagospo-
darowania pasów drogowych i ulicznych wymie-
nionych w ust. 1:  
1) zgodnie z przepisami szczególnymi;  
2) w stosunku do budynków istniejących na terenie 

pasa drogowego, które nie powodują zagrożenia 
bezpieczeństwa ruchu, stosuje się odpowiednio 
przepisy o drogach publicznych;  

3) możliwość sytuowania dwukierunkowych ścieżek 
rowerowych i pieszych w liniach rozgraniczają-
cych ulic;  

4) ogrodzenie od strony ulic należy sytuować w ich 
liniach rozgraniczających;  

5) zakaz sytuowania wolnostojących urządzeń re-
klamowych w liniach rozgraniczających ulic;  

6) realizację zieleni w liniach rozgraniczających ulic z 
zastosowaniem roślinności odpornej na zanie-
czyszczenia komunikacyjne;  

7) stosowanie ujednoliconego układu oświetlenia 
i jednego typu latarń w obrębie odcinków dróg 
oraz towarzyszących im ciągów zabudowy;  

8) stosowanie ujednoliconych nawierzchni ciągów 
komunikacyjnych, pieszych i samochodowych w 
obrębie odcinków dróg oraz towarzyszących im 
ciągów zabudowy.  

3. Dla obszaru występowania stanowisk ar-
cheologicznych i stref ochrony stanowisk archeolo-
gicznych (tereny oznaczone symbolami: 2KDD, 
3KDD, 4KDD, 6KDD, 7KDD, 1KDPp, 2KDPp, 3KDPp) 
mają zastosowanie zapisy zawarte w § 7.  

4. Ustala się maksymalne nieprzekraczalne 
linie zabudowy na terenach zabudowanych i projek-
towanych do zainwestowania zgodnie z rysunkiem 
planu: ustalone maksymalne nieprzekraczalne linie 
zabudowy odnoszą się do nowoprojektowanej i roz-
budowywanej istniejącej zabudowy, istniejąca zabu-
dowa może być utrzymana w dotychczasowych li-
niach zabudowy o ile nie powoduje zagrożenia bez-
pieczeństwa ruchu.  

5. Ustala się następujące zasady parkowania:  
1) dopuszcza się urządzanie miejsc postojowych w 

liniach rozgraniczających ulic o rozstawie min. 12 
m;  

2) ustala się następujące wskaźniki parkingowe:  
– dla zabudowy usługowej – 30 miejsc parkin-

gowych na 1.000 m2 powierzchni użytkowej 
budynków lub na 100 miejsc konsumpcyj-
nych,  

– dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
min. 1 miejsce parkingowe i 1 miejsce gara-
żowe na 1 lokal mieszkalny;  

3) potrzeby w zakresie parkowania wg wskaźników 
wymienionych w ust. 5 pkt 2 właściciele posesji 
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zapewniają na terenach swoich działek.  
 

Rozdział 3 
Zasady zagospodarowania terenów  

i kształtowania zabudowy  
 

§ 10. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem MN (od 1MN do 4MN) plan usta-
la:  
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszka-

niowa jednorodzinna;  
2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa usługo-

wa w zakresie usług nieuciążliwych;  
3) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko.  
2. Zasady zagospodarowania terenu:  

1) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy, 
zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;  

2) obsługa komunikacyjna bezpośrednia z ulicy Je-
siennej, ulic dojazdowych i ciągów pieszo-jez-
dnych;  

3) zachowanie powierzchni biologicznie czynnej nie 
mniejszej niż 50%;  

4) ograniczenie uciążliwości prowadzonej działal-
ności usługowej do terenu, do którego inwestor 
posiada tytuł prawny;  

5) funkcja usługowa łączona z funkcją mieszka-
niową jako wbudowana w budynki mieszkalne 
lub jako obiekty wolnostojące;  

6) funkcja usługowa nie może przekraczać 30% 
powierzchni użytkowej w budynku mieszkalno-
usługowym;  

7) zabudowa mieszkaniowa realizowana jako wol-
nostojąca lub bliźniacza w przypadku wspólnego 
zagospodarowania sąsiednich działek;  

8) adaptacja istniejącej zabudowy z dopuszczeniem 
przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i prze-
kształceń w ramach dopuszczalnych funkcji i z 
zachowaniem zasad kształtowania zabudowy 
określonych w ust. 3.;  

9) adaptacja istniejącej zabudowy gospodarczej i 
inwentarskiej z dopuszczeniem zmiany sposobu 
użytkowania w ramach dopuszczalnych funkcji i 
z zachowaniem zasad kształtowania zabudowy 
określonych w ust. 3.;  

10) dopuszcza się lokalizację wolnostojących bu-
dynków garażowych, gospodarczych i garażowo-
gospodarczych na terenie działki lub bezpośred-
nio przy granicach działek;  

11) dla obszaru występowania stanowisk archeolo-
gicznych i stref ochrony stanowisk archeologicz-
nych (tereny oznaczone symbolami: 1MN, 2MN, 
3MN, 4MN) mają zastosowanie zapisy zawarte 
w § 7;  

12) dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrznych 
– prywatnych;  

13) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku jak 
dla terenów zabudowy mieszkaniowej.  

3. Zasady kształtowania zabudowy:  

1) maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej 
i mieszkaniowo-usługowej do 3 kondygnacji nad-
ziemnych, w tym poddasza użytkowe, nieprze-
kraczająca 10,5 m;  

2) maksymalna wysokość zabudowy usługowej do 
2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasza 
użytkowe, nieprzekraczająca 7,5 m;  

3) maksymalna wysokość budynków garażowych, 
gospodarczych i garażowo-gospodarczych 1 kon-
dygnacja nadziemna, plus ewentualnie podda-
sze, nieprzekraczająca 5 m;  

4) geometria dachu: dachy dwu lub wielospadowe 
o kącie nachylenia połaci dachowych od 15º do 
45º; dla budynków lokalizowanych w granicach 
działek dopuszcza się dachy jednospadowe o ką-
cie nachylenia połaci dachowych do 15º; główne 
kalenice dachów budynków mieszkalnych i 
mieszkalno-usługowych: równoległe do ulicy Je-
siennej;  

5) szerokość elewacji frontowej budynków miesz-
kalnych i mieszkalno-usługowych w granicach 
8 – 15 m;  

6) szerokość elewacji frontowej budynków usługo-
wych nieprzekraczająca 15 m;  

7) maksymalny wskaźnik zabudowy do 0,4.  
4. Zasady i warunki podziału nieruchomości:  

1) adaptacja istniejących podziałów z poszerze-
niem wydzielonych dojazdów do min. 5 m w li-
niach rozgraniczających;  

2) dla istniejących podziałów dopuszczenie dodzie-
lenia nieruchomości celem powiększenia działek;  

3) minimalna powierzchnia działki dla funkcji zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 900 m2;  

4) minimalna powierzchnia działki dla funkcji za-
budowy mieszkaniowo-usługowej – 1.200 m2;  

5) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa 
drogowego prostopadły lub zgodny ze stanem 
istniejącym;  

6) szerokość frontu działki dla zabudowy wolnosto-
jącej nie mniejsza niż 18 m;  

7) szerokość frontu działki dla zabudowy bliźniaczej 
nie mniejsza niż 13 m;  

8) przy podziale terenu uwzględnić szerokość dróg 
wewnętrznych na min. 5 m.  

§ 11. 1. Dla terenu oznaczonego na rysun-
ku planu symbolem MN (od 5MN do 8MN) plan 
ustala:  
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszka-

niowa jednorodzinna;  
2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa usługo-

wa w zakresie usług nieuciążliwych;  
3) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko.  
2. Zasady zagospodarowania terenu:  

1) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy, 
zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;  

2) obsługa komunikacyjna bezpośrednia z ulic do-
jazdowych;  

3) zachowanie powierzchni biologicznie czynnej 
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nie mniejszej niż 50%;  
4) ograniczenie uciążliwości prowadzonej działal-

ności usługowej do terenu, do którego inwestor 
posiada tytuł prawny;  

5) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku jak 
dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej;  

6) funkcja usługowa łączona z funkcją mieszkanio-
wą jako wbudowana w budynki mieszkalne;  

7) funkcja usługowa nie może przekraczać 30% po-
wierzchni użytkowej w budynku mieszkalno-
usługowym;  

8) zabudowa mieszkaniowa realizowana jako wol-
nostojąca;  

9) zakaz lokalizacji wolnostojących budynków usłu-
gowych;  

10) garaże zintegrowane z budynkami mieszkalny-
mi, dopuszcza się samodzielne budynki garażo-
we, sytuowane bezpośrednio przy granicy dział-
ki;  

11) pomieszczenia gospodarcze w budynkach mie-
szkalnych, dopuszcza się budynki gospodarcze 
zintegrowane z budynkami garażowymi sytu-
owane bezpośrednio przy granicy działki;  

12) dla obszaru występowania stanowisk archeolo-
gicznych i stref ochrony stanowisk archeologicz-
nych (tereny oznaczone symbolami: 6MN, 7MN, 
8MN) mają zastosowanie zapisy zawarte w § 7;  

13) dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrznych – 
prywatnych;  

14) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku jak 
dla terenów zabudowy mieszkaniowej.  

3. Zasady kształtowania zabudowy:  
1) maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej 

i mieszkaniowo-usługowej do 2 kondygnacji nad-
ziemnych, w tym poddasza użytkowe, nieprzekra-
czająca 8,5 m;  

2) maksymalna wysokość budynków garażowych i 
garażowo-gospodarczych 1 kondygnacja nad-
ziemna, plus ewentualnie poddasze, nieprzekra-
czająca 5 m;  

3) geometria dachu: dachy dwu lub wielospadowe 
o kącie nachylenia połaci dachowych od 15º do 
45º; dla budynków garażowych dachy jednospa-
dowe o kącie nachylenia połaci dachowych do 
15º; główne kalenice dachów budynków miesz-
kalnych i mieszkalno-usługowych: równoległe do 
ulic dojazdowych;  

4) szerokość elewacji frontowej budynków miesz-
kalnych i mieszkalno-usługowych w granicach 8 – 
15 m;  

5) maksymalny wskaźnik zabudowy do 0,3.  
4. Zasady i warunki podziału nieruchomości:  

1) adaptacja istniejących podziałów z poszerzeniem 
wydzielonych dojazdów do min. 5 m w liniach 
rozgraniczających;  

2) dla istniejących podziałów dopuszczenie dodzie-
lenia nieruchomości celem powiększenia działek;  

3) minimalna powierzchnia działki dla funkcji zabu-

dowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 900 m2;  
4) minimalna powierzchnia działki dla funkcji za-

budowy mieszkaniowo-usługowej – 1.200 m2;  
5) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego prostopadły lub zgodny ze stanem 
istniejącym;  

6) szerokość frontu działki nie mniejsza niż 20 m;  
7) przy podziale terenu uwzględnić szerokość dróg 

wewnętrznych na min. 5 m.  
§ 12. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 1MNU plan ustala:  
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszka-

niowa jednorodzinna i usługowa;  
2) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko, a także warsztatów 
samochodowych, mechaniki pojazdowej i stolar-
ni.  

2. Zasady zagospodarowania terenu:  
1) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy, 

zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;  
2) obsługa komunikacyjna bezpośrednia z ulicy do-

jazdowej;  
3) zachowanie powierzchni biologicznie czynnej nie 

mniejszej niż 40%;  
4) ograniczenie uciążliwości prowadzonej działalno-

ści usługowej do terenu, do którego inwestor po-
siada tytuł prawny;  

5) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku jak 
dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej;  

6) funkcja usługowa łączona z funkcją mieszkaniową 
jako wbudowana lub jako obiekty wolnostojące;  

7) garaże i pomieszczenia gospodarcze zintegrowa-
ne z budynkami mieszkalnymi lub usługowymi;  

8) zabudowa mieszkaniowa realizowana jako wol-
nostojąca;  

9) dla obszaru występowania stanowisk archeolo-
gicznych i stref ochrony stanowisk archeologicz-
nych (teren oznaczony symbolem: 1MNU) mają 
zastosowanie zapisy zawarte w § 7.  

3. Zasady kształtowania zabudowy:  
1) maksymalna wysokość zabudowy mieszkanio-

wej, mieszkaniowo-usługowej i usługowej 2 kon-
dygnacje nadziemne, w tym poddasza użytkowe, 
nieprzekraczająca 8,5 m;  

2) geometria dachu: dach budynku dwu lub wielo-
spadowy o kącie nachylenia połaci dachowych 
od 15º do 45º; główna kalenica dachu: dowolna;  

3) szerokość elewacji frontowej budynków miesz-
kalnych, mieszkalno-usługowych i usługowych 
nieprzekraczająca 20 m;  

4) maksymalny wskaźnik zabudowy do 0,4.  
4. Zasady i warunki podziału nieruchomości:  

1) minimalna powierzchnia działki dla funkcji za-
budowy mieszkaniowo-usługowej – 1.500 m2;  

2) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa 
drogowego prostopadły lub zgodny ze stanem 
istniejącym;  

3) szerokość frontu działki nie mniejsza niż 30 m;  
4) przy podziale terenu uwzględnić szerokość dróg 
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wewnętrznych na min. 5 m.  
§ 13. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem U (od 1U do 2U) plan ustala:  
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa 

nieuciążliwa;  
2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa mieszka-

niowa dla właściciela lub zarządzającego nieru-
chomością;  

3) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, a także warsztatów 
samochodowych, mechaniki pojazdowej i stolar-
ni.  

2. Zasady zagospodarowania terenu:  
1) ustalone maksymalne nieprzekraczalne linie za-

budowy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku pla-
nu;  

2) obsługa komunikacyjna bezpośrednia z ulicy 
dojazdowej i ciągu pieszojezdnego;  

3) zachowanie powierzchni biologicznie czynnej nie 
mniejszej niż 40%;  

4) dopuszcza się możliwość zalesiania terenu;  
5) ograniczenie uciążliwości prowadzonej działalno-

ści usługowej do terenu, do którego inwestor po-
siada tytuł prawny;  

6) dla obszaru występowania stanowisk archeolo-
gicznych i stref ochrony stanowisk archeologicz-
nych (teren oznaczony symbolem: 1U) mają za-
stosowanie zapisy zawarte w § 7.  

3. Zasady kształtowania zabudowy:  
1) maksymalna wysokość zabudowy usługowej do 

2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
użytkowe nieprzekraczająca 8,5 m;  

2) dopuszcza się lokalizację budynków garażowych i 
gospodarczych;  

3) maksymalna wysokość budynków garażowych i 
gospodarczych jedna kondygnacja nadziemna, 
plus ewentualnie poddasze, nieprzekraczająca  
5 m;  

4) geometria dachu: dachy dwu lub wielospadowe 
o kącie nachylenia połaci dachowych od 15º do 
45º; główna kalenica dachu: dowolna;  

5) szerokość elewacji frontowej budynków usługo-
wych nieprzekraczająca 25 m;  

6) maksymalny wskaźnik zabudowy do 0,4.  
4. Zasady i warunki podziału nieruchomości:  

1) minimalna powierzchnia działki dla funkcji za-
budowy usługowej – 3.000 m2;  

2) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa 
drogowego prostopadły lub zgodny ze stanem 
istniejącym;  

3) szerokość frontu działki nie mniejsza niż 30 m;  
4) przy podziale terenu uwzględnić szerokość dróg 

wewnętrznych na min. 5 m.  
§ 14. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolem R (od 1R do 6R) plan ustala:  
1) przeznaczenie podstawowe: tereny rolno-ekolo-

giczne;  
2) przeznaczenie dopuszczalne: ciągi piesze i ścieżki 

rowerowe;  

3) przeznaczenie zakazane:  
a) wszelka zabudowa i budowa ogrodzeń,  
b) wykonywanie prac ziemnych trwale zniekształ-

cających rzeźbę terenu, z wyjątkiem obiektów 
związanych z bezpieczeństwem przeciwpowo-
dziowym, uszkadzanie i zanieczyszczanie gle-
by, wysypywanie, zakopywanie i wylewanie 
odpadów lub innych nieczystości, dokonywa-
nie zmian stosunków wodnych, jeśli służą in-
nym celom niż ochrona przyrody i zrównowa-
żone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych, 
likwidowanie małych zbiorników wodnych, 
starorzeczy oraz obszarów wodnobłotnych.  

2. Zasady zagospodarowania terenu:  
1) zachowanie istniejących rowów i podmokłych 

zadoleń, realizacja alejek pieszych, jako ciągów 
spacerowych, realizacja dwukierunkowych ście-
żek rowerowych, realizacja zieleni wysokiej śred-
niej i niskiej wg ustaleń § 6 ust. 1 pkt 7. Dla obsza-
ru występowania stanowisk archeologicznych i 
stref ochrony stanowisk archeologicznych (tereny 
oznaczone symbolami 1R, 2R, 3R, 4R, 5R) mają 
zastosowanie zapisy zawarte w § 7.  

§ 15. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem WS (od 1WS do 2WS) plan ustala:  
1) tereny wód śródlądowych – rowy melioracyjne;  
2) zasady zagospodarowania:  

a) utrzymanie stabilnego poziomu wód powie-
rzchniowych poprzez budowę budowli i urzą-
dzeń piętrzących, upustowych i regulacyjnych,  

b) lokalizacja urządzeń pomiarowych służby hy-
drologiczno-meteorologicznej, stopni wodnych 
oraz innych urządzeń melioracyjnych służą-
cych do korzystania z wody,  

c) na obszarze bezpośredniego zagrożenia po-
wodzią wszelkie roboty i czynności niezwiąza-
ne z wymienionymi w pkt 2 lit. a i b mogą być 
wykonywane wyłącznie po uzyskaniu zwolnie-
nia z zakazu od Dyrektora Regionalnego Za-
rządu Gospodarki Wodnej.  

§ 16. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem 1ZL plan ustala:  
1) tereny lasu;  
2) zasady zagospodarowania:  

a) zakaz wszelkiej zabudowy,  
b) dla obszaru występowania stanowisk arche-

ologicznych i stref ochrony stanowisk arche-
ologicznych mają zastosowanie zapisy zawarte 
w § 7 (teren oznaczony symbolem: 1ZL).  

§ 17. 1. Ustala się tereny infrastruktury tech-
nicznej:  
1) oznaczone na rysunku planu symbolem „E”.  

a) przeznaczenie podstawowe – teren stacji trans-
formatorowej, z uwzględnieniem przepisów 
szczególnych,  

b) nie dopuszcza się innych funkcji niż funkcja 
podstawowa,  

c) zmiana lokalizacji stacji transformatorowych 
nie powoduje konieczności zmiany miejsco-
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wego planu.  
2) oznaczone na rysunku planu symbolem „W”.  

a) przeznaczenie podstawowe – teren stacji uz-
datniania wody, z uwzględnieniem przepisów 
szczególnych,  

b) nie dopuszcza się innych funkcji niż funkcja 
podstawowa,  

c) dla obszaru występowania stanowisk archeo-
logicznych i stref ochrony stanowisk archeolo-
gicznych (teren oznaczony symbolem: W) mają 
zastosowanie zapisy zawarte w § 7.  

§ 18. 1. Ustala się następujący sposób i ter-
miny tymczasowego zagospodarowania, urządzania 
i użytkowania terenów – do czasu realizacji ustaleń 
planu: przekształcenia funkcji rolniczej na mieszka-
niową jednorodzinną i usługową dopuszcza się moż-
liwość wykorzystania terenu w sposób dotychcza-
sowy.  

§ 19. 1. Ustala się następujące stawki pro-
centowe służące naliczeniu opłaty, o której mowa w 
art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:  
1) w wysokości 15% dla terenów oznaczonych sym-

bolem od 1MN do 8 MN;  
2) w wysokości 20% dla terenów oznaczonych sym-

bolem MNU;  
3) w wysokości 25% dla terenów oznaczonych sym-

bolem U.  
§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego.  

 
 

Przewodniczący Rady 
Miasta Kutno: 

Jacek Sikora 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XLI/449/09 
Rady Miasta Kutno 
z dnia 3 listopada 2009 r. 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XLI/449/09 
Rady Miasta Kutno 
z dnia 3 listopada 2009 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU  

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU POŁOŻONEGO W KUTNIE POMIĘDZY ULICĄ 
JESIENNĄ, RZEKĄ OCHNIĄ I GRANICĄ MIASTA KUTNO 
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Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr XLI/449/09 
Rady Miasta Kutno 
z dnia 3 listopada 2009 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU 

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH 
ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH  

 
Realizując ustalenia zawarte w art. 20 ust. 1 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym z dnia 27 marca 2003 r. gmina przewiduje 
wydatki związane z realizacją infrastruktury technicz-
nej zgodnie z zapisami w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego dla terenu położone-
go w Kutnie pomiędzy ul. Jesienną, rzeką Ochnią i 
granicą miasta Kutno (zawarte w Prognozie skutków 
finansowych uchwalenia „Miejscowego planu ...”), 
które będą realizowane w sposób następujący:  

Koszty związane z odpłatnym przejęciem na 
rzecz Gminy gruntów pod drogi publiczne w per-
spektywie 10 lat – szacuje się na 1.300 tys. zł; Kosz-
ty związane z budową niezbędnych urządzeń infra-
struktury technicznej w perspektywie 10 lat – sza-
cuje się na 2.350 tys. zł;  

Ww. wielkości zostaną uściślone na etapie spo-
rządzania dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
oraz operatów szacunkowych dotyczących wyceny 
gruntów, celem wykupu przez gminę.  
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